ODPADY SZKŁA
PODDAWANE ODZYSKOWI
10 11 12
10
Odpady z procesów termicznych
10 11
Odpady z hutnictwa szkła
10 11 12
Szkło odpadowe inne niŜ wymienione w 10 11 11
OPIS ODPADÓW: Odpadowe szkło z hutnictwa szkła, tj. z hut szkła oraz odpady z zakładów zajmujących się
wytwarzaniem szyb zespolonych, okien, akwariów, schodów szklanych, szyb samochodowych, mebli szklanych
itp.

15 01 07
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania
15
ochronne nieujęte w innych grupach
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
15 01
opakowaniowymi)
15 01 07
Opakowania ze szkła
OPIS ODPADÓW: Wszystkie odpady opakowaniowe szklane zbierane selektywnie, takŜe przez zakłady
komunalne.

16 01 20
16

Odpady nieujęte w innych grupach
ZuŜyte lub nienadające się do uŜytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe),
16 01
odpady z demontaŜu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz
podgrup 16 06 i 16 08)
16 01 20
Szkło
OPIS ODPADÓW: Odpady szkła powstające w wyniku demontaŜu lub naprawy pojazdów, maszyn, urządzeń,
np. z szyby z samochodów, tramwajów, szyby z suwnicy, odpady szkła ze stacji demontaŜu pojazdów itp.

16 02 16
16
Odpady nieujęte w innych grupach
16 02
Odpady urządzeń elektroniczny i elektronicznych
16 02 16
Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne niŜ wymienione w 16 02 15
OPIS ODPADÓW: Szkło odpadowe niezawierające substancji niebezpiecznych usunięte z urządzeń
elektroniczny i elektronicznych, np. oczyszczone z luminoforu szkło ze świetlówek, szkło z automatów.

17 02 02
Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
17
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 02
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 02
Szkło
OPIS ODPADÓW: Odpady szkła głównie płaskiego budowlanego pochodzącego z rozbiórki domów, obiektów
budowlanych, infrastruktury drogowej itp., np. szkło z wymienianych okien.

19 12 05
Odpady z instalacji i urządzeń słuŜących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków
19
oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania,
19 12
granulowania) nieujęte w innych grupach
19 12 05
Szkło
OPIS ODPADÓW: Wszelkie odpady szklane róŜnego rodzaju z instalacji do przetwarzania, segregacji odpadów,
obróbki ręcznej, np. z instalacji do segregacji odpadów komunalnych. W szczególności odpady z segregacji na
rodzaje szkła w zakładzie produkcji np. szyb zespolonych.

20 01 02
20
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 02
Szkło
OPIS ODPADÓW: Wszelkie odpady szkła pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych segregowanych z
wyjątkiem odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie. Mogą to być np. odpady szklane zmieszane (szkło
płaskie z opakowaniowym) z gospodarstw domowych, szkło z gospodarstwa domowego powstające przy
rozbiórce domu, szkło ze szklarni domowej, szkło samochodowe wymienione przez osobę fizyczną, itp.

